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E l ő t e r j e s z t é s 
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. szeptember  hó  29.-én  tartandó ülésére 
 
 

Napirend:  2011. évi adóbevételekről  tájékoztató. 
                                    
Előadó:   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011/II.25./számú rendeletével alkotta 
meg 2011. évi költségvetési rendeletét. 
A költségvetési  rendeletben    tervezett   helyi adók bevételének    összege:  63.900 /  e Ft  volt.  
A helyi adó bevételen kívül még terveztünk:  800/ e Ft   pótlék  és bírság bevételt.  
A gépjárműadó bevételi  előirányzata: 20.000/ e Ft 
 
Adónemenként    a  költségvetésben  tervezett  bevételek   a következőképpen alakultak ( ezer   
forintban) :  
 
     Eredeti            2011.              2011. 

              előirányzat        I.félévi        2011.09.20.-ig 
               teljesítés           teljesítés 
Építményadó                                      15.300             8.621               15.437 
Telekadó                                             2.300             1.010                 2.309 
Vállalkozók kommunális adója                   300                132                   185 
Magánszemélyek kommunális adója        8.300             5.209                7.658 
Idegenforgalmi adó tartózkodás                700                  74                    74 
Iparűzési   adó                                    37.000           12.017              33.604 
Helyi adók összesen:                        63.900           27.063             59.267 
Pótlék és bírság  bevétel:                      800                526                   526 
Gépjárműadó :                                  20.000           10.248              15.409 
Ö s s z e s e n :                                   84.700           37.837              75.202 
 
Az I. félévben  a helyi adó bevétel  teljesítése: 43 % volt,  a pótlék, bírság  befizetés összege:  66 %.  
A gépjármű adó: 52 %. 
A jelenlegi állapot szerint  a helyi adó bevétel  teljesítése: 93 % volt,  a pótlék, bírság  befizetés 
összege:  66 %.  
A gépjármű adó: 77 %. 
 
2011. évben  a bevallások alapján a tényleges kivetések  és  a   teljesített   bevételek  figyelembe 
vételével   a hátralékok összege  2011.  szeptember  hó  20.-án: 
 
                                                                          ezer Ft                                                          
Építményadó                                                         6.319                                                
Telekadó                                                              2.053           
Vállalkozók kommunális adója                                    137                              
Magánszemélyek kommunális adója                         2.806                    
Idegenforgalmi adó tartózkodás                                     6                           
Iparűzési   adó                                                       6.344                           
Helyi adók összesen:                                          17.665                            
Pótlék és bírság  bevétel:                                     6.605                                
Gépjárműadó :                                                       4.327                                 
Ö s s z e s e n :                                                     28.597 
 



A hátralékok összege   magas, de azt az összeget  befolyásolja hogy  a II. félévi előírások  szeptember  
15. napjától váltak esedékessé.   
Az év végéig történő befizetések  csökkenteni   fogják a hátralék  összegét. 
 
A   II. félévben  az adóbevételek  behajtása   terén  több intézkedést  tettünk arra vonatkozóan , hogy  
a  2011. év költségvetésben  meghatározott   bevételi előirányzatot  teljesíteni  tudjuk.  
Azon   adózók hátralékát  akik munkaviszonyban állnak, valamint   nyugellátásban részesülnek   
folyamatosan  letiltjuk. 
A félév óta eltelt  időszakban  több esetben  inkasszót nyújtottunk be.  Az  inkasszóra benyújtott  
összeg 3.622/e Ft  volt, eddig befolyt  546/e Ft. 
A hátralékokból több esetben  ahol  egyéb módon  nem behajtható a tartozás ingatlanra jelzálogjogot 
terheltünk, ebből azonban  rövid időn belül  bevétel  nem várható.  
 
 
Határozati javaslat:  
1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat   2011. évi adóbevételi  
terv   időarányos  teljesítéséről valamint  a   bevételek   beszedésével kapcsolatos  intézkedésekről  
készült   tájékoztatót  tudomásul veszi.  
  
Lengyeltóti, 2011. szeptember 22. 
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